
 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saint Stanislaus Bishop & Martyr Parish 

 

   January 26, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

PARISH OFFICE 

BIURO PARAFIALNE 

OFICINA PARROQUIAL 

 

5352 W. Belden Ave., Chicago, IL 60639 

OFFICE HOURS  -   HORARIO DE OFICINA 

Monday— Friday Lunes—Viernes 

9 AM—1 PM (Español/Ingles) 

3:30PM—8PM (Polish/English) 

Closed/Cerrada (1-3:30pm) 

 

 (773) 237-5800 Fax (773) 237-7029 

ststansbm@protonmail.com  

www.ststansbm.org  

English Mass Schedule 

 

Saturday: Anticipated 5:00 PM  

Sunday:  9:00 AM 

Weekday Masses:           Tuesday & Thursday: 7:00 AM  

 

Holy Day Masses: 7:00 AM, 6:00 PM 

 

Please call the rectory office to arrange Communion 

visitation,  Emergency sick calls are answered at all hours. 

Msze Święte w Języku Polskim 

Msza Św. w Sobotę:  7:30 AM 

Msze Św. w Niedziele: 7:30 AM, 10:30 AM 

Msza Św. wTygodniu: Środa , Piątek i Sobota 7:30 AM 

Święta Obowiązkowe:  8:00 AM, 7:00 PM 

Pierwszy Piątek: 7:00 PM 

Nowenna do M. B. N. Pomocy w każdą środę:            8:00 AM 

Koronka do Miłosierdzia Bożego w każdy piątek:     8:00 AM 

 

 Komunia Św. i spowiedź dla chorych, proszę dzwonić po 

księdza  na  plebanię. 

Misa Dominical 

 

Domingo:   1:30 PM 

Favor de llamar la rectoria si necesita una visita a la casa por  

enfermedad  o communion.  

Sacraments 

Confessions 

Saturday from 4:30 PM to 5:00 PM 

& by appointment   

Baptisms 

Second Sunday in Polish ,  Third Sunday in English. 

Fourth Sunday in Spanish. Baptisms are held at  12 

P.M.  Please come to the rectory office to register for 

a Baptism at least two weeks before . 

Weddings 

One of the parties must be a registered parishioner for 

at least 6 months prior to making any arrangements.  

Sakramenty 

Spowiedź 

Sobota od 4:30 PM do 5:00 PM 

pierwszy piątek: 6:30 PM 

 oraz po wcześniejszym umówieniu  

Chrzty Święte 

W  drugą niedziele w języku polskim,  

w trzecią niedziele w języku angielskim  

o 12 po południu.   

Należy zgłosić się do biura parafialnego przynajmniej 

 trzy  tygodnie przed planowaną datą chrztu. 

Śluby 

Należy zgłosić do biura parafialnego przynajmniej sześć  

miesięcy przed planowaną datą ślubu. 

Sacramentos 

 

Bautizos son el cuarto Domingo del mes. Para-

Preparacion Bautismal, Bodas, Quinceñeras, 

Presentaciones Favor de llamar la oficina para 

información. 

Parish Founded in 1893 

Under the Administration of  

The Congregation of the Resurrection 

Rev. Anthony Dziorek, C.R., Pastor 

Rev. Richard Balazs, C.R., Associate Pastor 
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MASS INTENTIONS FOR  FEBRUARY AND MARCH 2020 ARE  AVAILABLE 

Mass intentions are taken at the Rectory office. 

The offering for a weekday mass is $10.00  

and $20.00 for a Sunday/Holy Day Mass. 

 

Eucharistic Ministers 

Saturday, February 1, 2020 

  5:00 P.M. T. Witherington, D. Herr 

Sunday, February 2, 2020 

  7:30 A.M. J. Jurczak, A. Merchut 

  9:00 A.M. J. Dymitrowicz, R. Bartkowicz, C. Kindahl 

  1:30 P.M. TBA 

 

  Lectors   

Saturday, February 1, 2020   

   5:00 P.M. D. Herr, M. Glowa 

Sunday, February 2, 2020 

   7:30 A.M. N. Ficek, A. Merchut 

   9:00 A.M. R. Bartkowicz, C. Kindahl 

 10:30 A.M. E. & J. Golec 

   1:30 P.M. TBA 

OFFERING * TACA  

NIEDZIELNA* 

THANK YOU*BÓG 

ZAPŁAĆ*MAYORDOMIA 

 

  JANUARY 19, 2020 

 

 

Sunday/Holy Day Całkowita suma/Colecta:                            

Loose $720     Envelopes $2,020        $2,740 

     Building Fund                                        $   905       

 Vigils/Velas/świece                           $   230                                                    

Total                                                     $3,875 

Budgeted/Przewidywany budżet/ 

Presupuestado                                         $5,200 

 Deficit                                                      <$1,325> 

 

 

   SPECIAL DONATIONS 

OFIARY NA KOŚCIÓŁ/DONACIONES 

  

Mr&Mrs Andrzej Ciężadło                              $200 

Mr William Dunne                                          $100 

Mr&Mrs Czesław Niedzwiecki                          $50 

Mr&Mrs Roman Kolosowski                             $50 

Mr&Mrs Benito Manjarrez                                $50 

Mrs Anna Szczepanski                                      $50 

Mr&Mrs Leon L. Głowa                                     $50 

Mr&Mrs F.Girardi                                              $50 

Mrs Gabriella Książek                                       $50 

CATCH OF THE DAY 

      Can you imagine apostles doing chores? 

Peter taking out the garbage? James and John 

getting in trouble for not remembering to stack 

their mattresses against the wall after they got 

up in the morning? We don't know what work 

they had to do as kids, but we know how some 

of them earned their living when they grew up. Today's Gospel 

says two pairs of brothers (Peter and Andrew, James and John) 

were fishermen. Talk about awful chores: shoveling dead fish out 

of the boat, mending wet, smelly nets. Ycch! 

     Jesus must have liked the way they worked, because He in-

vited both sets of brothers to come learn from Him. You wonder 

what their families thought. Even if being a disciple of Jesus 

wasn't a full-time job in the beginning, hanging out with Jesus 

must have cut into the day's catch, which would affect the fam-

ily's income. Maybe they just worked harder and smarter. Maybe 

they had to get up earlier in the morning than they were used 

to, or stay up later at night. Doing God's work usually involves a 

sacrifice of some kind, but God always gives you the wisdom to 

find a way to do what needs to be done. 

Jesus, I never thought about my chores as doing 

your work. Help me to remember that when I'm 

tempted to skip my responsibilities. 
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Church Contribution 2019 –Taxes 

 

Name _________________________________ 

 

   

Address ________________________________ 

 

               ________________________________ 

 

 

Envelope No. ________           _____ 

 

 

 Please fill out and drop off at the rectory office or drop 

in the church basket  at any of the Masses. 

 

 

 

 

Saturday, January 25, 2020 

  7:30 A.M. Za żyjących i zmarłych parafian  

  5:00 P.M. Health and Blessings for Fr. Richard Balazs, C.R. 

Sunday, January 26, 2020                 

  7:30 A.M.  Za żyjących i zmarłych parafian  

                  † za ś.p. Elżbietę Marciniak   

                  † za ś.p. Henryka Marciniak 

                  † za ś.p. Ryszarda Stolarskiego  

                  † za ś.p. Jadwigę i Władysława Lipskich 

                  † za ś.p. Tadeusza Lipskiego 

                  † za ś.p. Jana Akonom 

                  † za ś.p.  Leontynę i Romana Rogóckich 

                  † za ś.p. Jana, Krystynę, Konrada i Theresę Olender 

                  † za ś.p. Władysława Rutkowskiego 

                  † za ś.p. Mariannę i Tadeusza Skarżyńskich 

                  † za ś.p. Irenę Fiedorczuk 

                  † za ś.p. Agnieszkę Jacyniewicz 

  9:00 A.M. Our Living and Deceased parishioners 

10:30 A.M. Za żyjących i zmarłych parafian  

  1:30 P.M. Para los feligreses de nuestra parroquia     

Monday, January 27, 2020                                      NO MASS                                        

Tuesday, January 28, 2020      

  7:00 A.M. Health and Birthday Blessings for Bozena 

                  † Lottie and Edward Bugielski  

                                    int. Dona & Robert Bugielski    

                  † Ronald Pierce 

Wednesday, January 29, 2020                    

  7:30 A.M. Za żyjących i zmarłych parafian  

Thursday, January 30, 2020    

   7:00 A.M. Our Living and Deceased parishioners 

Friday, January 31, 2020                                                    

  7:30 A.M. † za ś.p. Julię i Władysława Klimek oraz zmarłych  

                        z rodzin Klimek, Rankal, Soboń i Migała 

Saturday, February 1, 2020                                

   7:30 A.M. Za żyjących i zmarłych parafian  

   5:00 P.M. Our Living and Deceased parishioners             

Sunday, February 2 , 2020        The Presentation of the Lord                     

  7:30 A.M. Za żyjących i zmarłych parafian  

                  † za ś.p. Elżbietę, Juliannę i Kazimierza Marciniak 

                  † za ś.p. Janinę, Aleksandra i Władysława  Balcerak 

                  † za ś.p. Jana, Krystynę, Konrada i Theresę Olender    

                  † za ś.p. Jerzego Pasławskiego 

                  † za ś.p. Stefana Wasiak 

                  † za ś.p. Genowefę i Jana Akonom  

                  † za ś.p. Alicję i Jerzego Zawadzkich 

                  † za ś.p. Marię i Stefana Mleczek 

                  † za ś.p. Irenę Grundas 

                  † za ś.p. Stanisława Jaroć w 8 r/śm. 

  9:00 A.M. † Marie Krzywda int. Family 

10:30 A.M.  O zdrowie, Boże błogosławieństwo oraz opiekę  

                      Matki Najświętszej dla Kacperka i Kazimierza 

                      z okazji urodzin 

 1:30 P.M. Para los feligreses de nuestra parroquia                   

 

DESERVING A DEGREE  

IN DISCIPLESHIP 

 

     Last spring, when a friend who was 

graduating from college with a degree in theology started 

job-hunting, I tried to be of help by checking the classified 

ads in a large Catholic newsweekly. My friend could have 

applied for a position with any of the following titles: di-

ocesan catechetical consultant, catechist certification coor-

dinator, director of the office for worship, pastoral associ-

ate, director of youth ministry, associate director of reli-

gious education--and the list goes on. 

What Are the Qualifications? 

      Most of the above positions required some very specific 

qualifications: master’s degree in theology or religious edu-

cation, administrative and teaching experience, missionary 

spirit, ability to build networks, computer literacy, experi-

ence in human resource management, imaginative attitude--

and the list goes on. 

Letters of Reference Needed 

     Applicants for most positions were asked to send a rés-

umé, salary requirements, statement of interest, and several 

letters of reference to a search committee at a diocesan or 

parish office address. 

Peter and Andrew Didn’t Read the Classifieds 

     I  think that Peter, Andrew, James, and John in today’s 

gospel (Matthew 4:12-23) would have had a tough time 

fulfilling the requirements for the job offerings listed in the 

classifieds in that Catholic newspaper. I think most of us 

would. 

     But let’s not lose heart. We don’t necessarily need titles 

and qualifications to do the work that Jesus called Peter, 

Andrew, James, and John to do, and now calls us to con-

tinue. He said to them, “Come after me and I will make you 

fishers of people.” He says the same to us, “Come, follow 

me.” Jesus simply wants us to be his disciples and spread 

the good news of his kingdom. A smile, a friendly greeting, 

a ride to the grocery store, a visit to a stranger in the hospi-

tal, an expression of concern for the earth all make us disci-

ples. 

Let’s All Graduate with Honors 

     A degree in discipleship is the highest degree of all. 

Let’s go after it today! With Jesus as our teacher, we will 

all graduate summa cum laude! 



  

W naszej parafii w każdą środę 

o godz. 8:00 rano odmawiana jest   

Nowenna do Matki Bożej 

 Nieustającej Pomocy. 

 

W każdy piątek o godz. 8:00 rano  

odmawiana jest 

 Koronka do Bożego Miłosierdzia. 

 Jezus Ufam Tobie 
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Chrzty Święte w naszej parafii 

 

    Informujemy, że w naszej parafii chrzty  świete w 

języku polskim odbywają się w drugą niedziele każego 

miesiąca  o godz. 12:00 .  

    Natomiast chrzty św. w języku angielskim  w trzecią 

niedziele o tej samej godzinie. 

    W środę, przed planowanym chrztem,  o godz. 7:00 

PM odbywa się spotkanie przygotowujace  do  przyjęcia 

tego sakramentu.  Na tym spotkaniu powinni być obecni 

rodzice i rodzice chrzestni dziecka. 

Legion de Maria 

 

Jueves a la 5:00 pm  

en el sótano de la Iglesia 

Trzecia Niedziela Zwykła 

 

„Nawracajcie się!” 

       Ktokolwiek obserwuje szeroko zakrojoną działalność 

Kościoła, może stracić z oczu to, co w jego misji jest 

najważniejsze. Zaangażowanie w prace na rzecz pokoju, 

ratowanie głodnych w świecie, wychowywanie młodego 

pokolenia, troska o biednych i chorych, obrona uciśnionych, 

walka o sprawiedliwość społeczną, ekumenizm, kontakty 

z przedstawicielami innych religii. .. a w ramach samego 

religijnego życia nowenny, kongresy, zebrania itp., to wszystko 

jest ważne, ale co jest najważniejsze? Tylko jedno: wezwanie do 

nawrócenia! Otwarcie przed człowiekiem szansy uczynienia 

możliwym tego, co wydaje się być niemożliwe, a mianowicie że 

może uczestniczyć w życiu doskonalszym niż to, które jest, że 

może sięgnąć po udział w życiu samego Boga. 

       Wezwanie do nawrócenia stanowi serce religii. Jezus 

rozpoczyna swe publiczne działanie od tego wezwania i kończy 

je tym wezwaniem. Przyszedł bowiem, by pomóc nam 

w dokonaniu wielkiej wewnętrznej przemiany, w dorastaniu do 

życia wiecznego. Jakie są podstawowe elementy nawrócenia? 

        Pierwszy z nich to troska o dojrzałość człowieka. Ten się 

nawraca, kto szuka ubogacenia swego umysłu, serca i uczuć. 

Nawracanie jest zawsze znakiem dojrzałości człowieka, zdolności 

do zmobilizowania wszystkich sił, by sięgnąć po wartość wyższą. 

Komu nie zależy na pogłębianiu wiadomości o świecie, o Bogu, 

o ludziach, o sobie, komu nie zależy na duchowym rozwoju, ten 

nie odpowie na wezwanie Jezusa. 

       Drugim elementem jest postawa otwarta na przyjęcie 

wartości religijnych. Zależy ona od człowieka i Jezus w Ewangelii 

wielokrotnie się o nią upomina. Chodzi tu o odpowiednie 

nastawienie. Na przykład zupełnie z innym nastawieniem 

wędrujemy do teatru, by oglądać komedię, a z innym na 

pogrzeb. Jeśli ktoś przyjdzie do teatru z wewnętrznym 

nastawieniem takim jak na pogrzeb, nie potrafi odebrać tych 

wartości, które można dostrzec w dobrej komedii. 

Niewłaściwe nastawienie bardzo utrudnia przyjęcie wartości 

religijnych. Czasem nakładające się na siebie drobiazgi decydują 

o narastaniu uprzedzeń, które w rezultacie uniemożliwiają 

przeżycie nawrócenia. Trzeba ustawicznie zabiegać o postawę 

otwartą, gotową na przyjęcie wartości religijnych. 

        Trzecim ważnym elementem jest widzialny znak, którym 

Bóg się posługuje dla przekazania swojej łaski. Może to być 

tekst Pisma Świętego odczytany jako Słowo Boga adresowane 

wyłącznie do mnie. Tak między innymi przeżył nawrócenie św. 

Augustyn czytając jedno zdanie z Listu św. Pawła do Rzymian. 

Może to być głębsze przeżycie zjawisk przyrody, majestatu gór 

lub zachodu słońca, ostatnie słowo umierającego przyjaciela lub 

piękna melodia. Pewne z tych znaków zostały wykorzystane 

w życiu religijnym. Do nich należy przede wszystkim chrzest, 

czyli zanurzenie człowieka w wodzie. Wynurza się już jako 

oczyszczony, jako nawrócony. Znak ten znany innym religiom, 

był stosowany przez Jana Chrzciciela głoszącego nawrócenie 

i został przez Jezusa ustanowiony jako sakramentalny znak 

nawrócenia. Wezwanie Chrystusa: „Nawracajcie się!” stanowi 

doskonałą okazję do głębszej refleksji nad najważniejszą misją 

Kościoła, jaką jest wzywanie ludzkości do nawrócenia. 

A ponieważ każdy człowiek potrzebuje nawrócenia, jest to 

również okazja do refleksji nad swoim nawróceniem, nad 

dorastaniem do pełnego nawrócenia. Zbawienie człowieka jest 

zawarte w jego nawróceniu.  

3er Domingo del Tiempo Ordinario 

 

¿Nos hemos preguntado alguna vez por qué Pedro, 

Andrés, Santiago, y Juan siguieron a Jesús? De 

acuerdo al Evangelio de Mateo y de Marcos, estos 

pescadores no tenían ningún previo conocimiento 

de Jesús. Ellos estaban trabajando en la rivera del 

mar de Galilea. Jesús pasó por ahí y les dijo: 

"'Síganme y los haré pescadores de hombres'. Ellos  

inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron". 

Al escuchar esta narración nuestra imaginación in-

mediatamente nos inspira a responder. Ser discípu-

los de Jesús es un privilegio, y estos hombres vali-

entes nos dan ejemplo de ello: vieron en Jesús una 

gran luz que los sacaría de sus tinieblas y esclavi-

tudes. 

  

Ahí es donde dio comienzo para ellos la aventura de 

seguir a Jesús. Estemos preparados: esto nos 

puede pasar a nosotros hoy al escuchar su palabra. 

El tiene derecho de llamarnos desde donde estemos  

trabajando, y no precisamente en algún ministerio 

en la Iglesia. Puede ser en el hogar atendiendo a la 

familia, en la oficina, o en las labores del campo y 

de la escuela. ¿Cuál será nuestra respuesta a su  

invitación? ¿En qué formas es Jesús luz de nuestros 

caminos actuales? ¿Por qué seguimos a Jesús?  

¿Cuál es nuestra esperanza al hacerlo? 

  

Nuestro compromiso es el ser tal y como Jesús fue 

en sus tiempos, enseñando, predicando, y sanando. 

Esa fue la forma en la que él hacía presente a Dios 

en la vida del pueblo. Actualmente, su presencia la 

vivimos en los sacramentos, pues al recibirlos  

recibimos a Dios mismo. Por este medio somos sus 

discípulos(as) y portadores de la ternura de Dios en 

medio de la carrera de la vida. 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDARZ LITURGICZNY: 

 

W tym tygodniu obchodzimy: 

 

28 stycznia: św. Tomasza z Akwinu,  

                        kapłana i doktora Kościoła 

31 stycznia: św. Jana Bosko,  

                        założyciela zgromadzenia Salezjanów 

                        i sióstr Salezjanek  
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Doroczna Kwesta Katolicka 2020 r. 

 

         „Pójdź za mną... i uzdrów nasz świat”  

        Wiele rodzin w naszej parafii wkrótce otrzyma list od Kardynała Cupicha z prośbą o złożenie 

zobowiązania finansowego na rzecz Kwesty Katolickiej. W imieniu tych, którzy korzystają z posług 

duszpasterskich, parafialnych i otrzymują pomoc finansową z funduszy Kwesty, dziękujemy Państwu za 

Wasz dar. Prosimy o jak najszybsze odesłanie Państwa odpowiedzi. Doroczna Kwesta Katolicka stwarza 

wspaniałe możliwości odpowiedzenia na wezwanie Jezusa: „Pójdź za mną... i uzdrów nasz świat”.  

        Poza wspieraniem dzieł duszpasterskich i programów w całej Archidiecezji, Kwesta Katolicka 

finansuje również posługi, które służą wielką pomocą duszpasterstwu naszej parafii. Dzięki Kweście w 

naszej parafii finansowane są na przykład: wspieranie parafii i szkół pracujących w środowiskach 

ekonomicznie zaniedbanych, inicjatywy ewangelizacyjne, ulepszanie liturgii, wspieranie młodzieży, 

młodych dorosłych, studenckich inicjatyw edukacji religijnej, formacja świeckich: kształcenie 

uzupełniające świeckich wolontariuszy i pracowników posługujących we wspólnotach , dzieła promujące 

godność życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. 

        Rozmyślając nad darami, które otrzymaliśmy od Boga, powinniśmy równocześnie zastanawiać się nad 

sposobem okazania wdzięczność za otrzymane dobro. Państwa finansowe wsparcie dzieł naszej parafii, 

archidiecezji i Kościoła na świecie jest jednym ze sposobów wyrażenia tej wdzięczności.  Prosimy o hojne 

wsparcie Dorocznej Kwesty Katolickiej 2020 r. 

 La Campaña Católica Anual 2020 

 

           “Ven, sígueme... y sana nuestro mundo” 

 

         Muchas familias en nuestra parroquia recibirán por correo la solicitud de donativo para la Campaña 

Católica Anual que envía el cardenal Cupich. En nombre de todas las personas atendidas por los distintos 

ministerios, parroquias y escuelas que reciben fondos de esta Campaña, les damos las gracias por sus do-

nativos. Por favor devuelva el sobre con su respuesta lo antes posible. La Campaña Católica Anual ofrece 

una maravillosa oportunidad para responder a la invitación que nos hace Jesús cuando nos dice “Ven, 

sígueme... y sana nuestro mundo”. 

Además de proveer fondos para ministerios y servicios en toda la arquidiócesis, la Campaña también      

financia servicios que son de gran ayuda aquí en nuestra parroquia; adultos jóvenes, iniciativas de educa-

ción religiosa estudiantil, formación de laicos: educación complementaria de voluntarios laicos y emplea-

dos que sirven en comunidades, trabajos que promueven la dignidad de la vida humana desde la concep-

ción hasta la muerte natural. 

           Mientras contemplamos los muchos dones que Dios nos ha dado, también debemos reflexionar   

sobre nuestra gratitud. Su apoyo financiero a la obra de nuestra parroquia, de nuestra arquidiócesis y de 

la Iglesia en todo el mundo es una forma de expresar esta gratitud. Por favor, done de manera generosa    

a la Campaña Católica Anual 2020. 

 

2020 Annual Catholic Appeal 

 

         “Come, follow me… and heal our world” 

 

        Many families in our parish will be receiving the Annual Catholic Appeal request mailing from 

Cardinal Cupich. On behalf of those served by the ministries, parishes, and schools who receive fund-

ing from the Appeal, we thank you for your gifts. Please return your response as soon as possible. The 

Annual Catholic Appeal offers a wonderful opportunity to answer Jesus’ call to “Come, follow me… 

and heal our world”. 

         In addition to providing for ministries and services throughout the archdiocese, the Appeal  

also funds services that are of great help here in our parish. For example, Appeal funds supporting       

parishes and schools working in economically neglected environments, evangelistic initiatives, improving 

liturgy, supporting youth, young adults, student religious education initiatives, formation of lay people: 

supplementary education of lay volunteers and employees serving in communities, works promoting the 

dignity of human life from conception to natural death . 

        As we contemplate God’s many gifts to us, we should also reflect on our gratitude. Your financial 

support for the work of our parish, our archdiocese, and the Church throughout the world is one way to 

express this gratitude. Please give generously to the 2020 Annual Catholic Appeal. 
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Pietryka  Funeral Home 
5734 W. Diversey Avenue ~ 773-889-0115

Fullerton Funeral Home 
5735 W. Fullerton Ave. ~ 773-237-6400  

 

CRAGIN-HANSON
MEN’S AND LADIES’ CLOTHING STORE

5317 WEST FULLERTON AVENUE

Phone: (773) 237-4231
MÓwimy Po Polsku

Real estate • Family law • PeRsonal injuRy 
Dui DeFense • estate Planning

P: 773-622-6100
6841 W. BELMONT AVENUE • CHICAGO, IL 60634

Contact@wshlaw.net
Free Consultation               Mowimy Po Polsku

www.wshlaw.net

Pete’s Automotive Inc. 
Special/Oil • Lube • Filter

All Services & Repairs 
Foreign & Domestic

Towing & Snow Plowing

773-725-3030
5413 W Higgins ASE Certified

Contact Nick Derkacz • nderkacz@4LPi.com • (800) 950-9952 x2436

ED THE PLUMBER 
ED THE CARPENTER

Best Work • Best Rate 
Satisfaction Guaranteed As 
We Do All Our Own Work

$$ Parishioner Discount $$

(773) 471-1444

Casey Laskowski
Funeral Home & Cremation Center
Helping Families Celebrate The Life

773-777-6300  Hablamos Español
4540 W. Diversey Ave. • caseylaskowskifh.com

Family Owned & Operated

4801 West Belmont Avenue 
Chicago, IL 60641 

773-685-5300

TOTAL SERVICE CONNECTION 
773-685-3947 

*ONLINE BANKING

Website: www.communitysavingsbank.bank
Deposits Insured by F.D.I.C.

Community 
Savings 
Bank

Chicago Metal 
 Supply
We feature: 

Gutters, Downspouts, 
Caulking, and more 

Custom fabrication in copper
4940 W. Grand Ave. 
Chicago, IL 60639

773-227-6200
www.chicagometalsupply.com

RELIABLE 
AUTO REPAIR

ALL REPAIRS DONE BY 
PROFESSIONAL MECHANICS

10% OFF ON LABOR ONLY 
$5.00 OFF ON OIL CHANGE

935-3355
3401 N. ASHLAND AVE.

Izabela Krawiec, Attorney at Law 

(312) 758-1358 
www.jelteslaw.com

• Prawo rodzinne • Adopcje • Intercyzy małżeńskie  
• Testamenty • Guardianship • Sprawy spadkowe

- Mówie Po Polsku - 

LKM 
REMODELING
Flat Roofs & Shingles 

Gutters • Soffit • Fascia 
Siding • Windows

773-895-2762

                                    1.855.PSFCU.4U 
www.NaszaUnia.com

Norridge (4147 N. Harlem Ave. • Norridge, IL 60706, tel. 708-457-0750)

New Future
Development, Inc.

Marek Furgal
Licensed, Insured, Affordable Prices

Tuckpointing, Masonry, Brick Work
Plus Much More!

Call for Free Estimate
Office: 708 452-1623
Cell: 708 363-3380

IMPACT Travel Basketball offers a competitive, high-level basketball 

program for boys and girls. IMPACT has been a feeder system for over 20 

years to many area high schools. Our program is designed to enhance the 

Fundamental skills of players and show them how to transition those skills 

into game play at a high level. Many of our players have gone to play college 

basketball. Join a proven program that gives results.

DATES + LOCATIONS

Boys Grades 5th - 6th Saturday, February 15th & 22nd from 2:00pm to 3:00pm.

Boys Grades 7th - 8th Saturday, February 15th & 22nd from 3:00pm to 4:00pm.

Oak Park River Forest High School. Gym 3 South or 1 East 201 N. Scoville Ave., Oak Park, IL.

Girls Grades 2nd - 8th

Saturday, February 15th from 4:30pm to 5:30pm

and Saturday, February 22nd from 4:30pm to 5:30pm

Oak Park River Forest High School. Gym 3 South or 1 East 201 N. Scoville Ave., Oak Park, IL.

Boys Grades 2nd - 4th
Friday, February 28th from 6:30pm to 8:30pm and Friday, March 6th from 6:30pm to 8:30pm.

River Forest Community Center. 8020 Madison Street. River Forest, IL.

Maximum roster size per team: 10-12 players.
All children must be accompanied by an adult. Tryout Fee $20.00.

More info please contact James Foster, Executive Director
at 708-497-9817 or email: Jamesfoster@impactbasketball.org

visit www.impactbasketball.com for more details


